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GRANIET

Graniet is een stollingsgesteente dat voornamelijk bestaat uit de drie mineralen; kwarts, veldspaten en mica’s.
De onderliggende verhouding van de mineralen verschilt, maar meestal is kwarts het dominante component.
Graniet is een stollingsgesteente en dat wil zeggen dat het is
gevormd door het ondergronds stollen van magma. (Dit in
tegenstelling tot een uitvloeiinggesteente zoals basalt dat
dichtbij of aan het aardoppervlak gestold is.) Doordat graniet
op diepte gestold is, hebben de mineralen bij langzame afkoe-
ling de tijd gehad om kristallen te vormen. Een gesteente dat
nog langzamer stolt, meestal in de "armen" van een magma-
kamer, wordt pegmatiet genoemd. Als graniet wordt blootge-
steld aan zeer hoge drukken en temperaturen, verandert het
in gneis, een metamorf gesteente.
Graniet komt in de hele wereld voor in allerlei soorten en
kleuren.
De leverancier van World Trade Company B.V. bevindt zich in
Brazilië. Deze leverancier heeft diverse graniet groeves in noord-oost Brazilië en een centraal gelegen verwer-
kingsbedrijf.

De gewonnen dikke platen worden naar het centrale verwerkingsbedrijf gebracht, om verwerkt te worden tot
platen van 2 en 3 cm dik. De platen worden vervolgens afgewerkt en op maat gezaagd.

Door de diverse vindplaatsen zijn er 19 kleuren
beschikbaar. Deze 19 kleuren graniet kunnen
geleverd worden als eerste keus, daarbij heeft het
materiaal een erg schone textuur, een standaard
keuze waarbij het materiaal enige vlekken en
aders heeft en tenslotte een derde keuze waarbij
het graniet een gevarieerde hoeveelheid vlekken
en aders vertoont.
Naast deze keuze voor de kleur en kwaliteit, kan
ook nog gekozen worden in de methode van po-
lijsten, zonder het gebruik van een polijst compo-
nent of met gebruik van een polijst component
dat de glans ven het graniet aanzienlijk helderder
maakt. Het graniet wordt door World Trade Com-

pany B.V. rechtstreeks van de leverancier in Brazilië aan de klant geleverd, zonder een locale- of Europese tus-
senhandelaar. Hierdoor kunnen wij u het graniet tegen zeer scherpe prijzen leveren.

Kijk voor meer informatie World Trade Company B.V. en onze graniet platen op onze website of neem contact
met onze verkoopafdeling.
www.worldtradecompany.nl

sales@worldtradecompany.nl
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Hieronder treft u dertien van de meest verkochte kleuren graniet aan. Voor een volledig overzicht kunt u con-

tact opnemen met World Trade Company B.V.


